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Čl. I. Úvodné ustanovenia
Táto smernica upravuje poskytovanie finančnej pomoci v núdzi v súlade s ust.
§ 3 ods. 2 písm. g), ods. 4, § 4 ods. 3 písm. g), h) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č.
601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
Čl. II. Predmet úpravy
Náhlou, prechodnou núdzou (ďalej len „núdza“) sa pre aplikáciu tejto smernice
rozumie stav, kedy sa občan – žiadateľ, ocitne vo finančnej tiesni z dôvodu potreby
úhrady mimoriadnych, okamžitých a nevyhnutných nákladov (nezahrnutých v zákone
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov), ktoré
nemôže uhradiť zo svojich bežných príjmov alebo z príjmov s ním spoločne
posudzovaných fyzických osôb a príjem si pre zdravotný stav, vek alebo iný závažný
dôvod nemôže vlastným pričinením zvýšiť.
Čl. III. Miestna príslušnosť
1. Finančná pomoc v núdzi sa poskytuje fyzickej osobe – obyvateľovi mesta
s trvalým pobytom na území mesta Piešťany.
2. V prípade úplných rodín, kde rodičia majú rôzny trvalý pobyt, je rozhodujúca
skutočnosť, kde má trvalý pobyt nezaopatrené dieťa.

Čl. IV. Kritériá pre posudzovanie núdze
1. Pri posudzovaní stavu núdze sa zohľadňujú aktuálne spoločensky uznané náklady
určené osobitným predpisom upravujúcim sumy životného minima (zákon o životnom
minime) a to vo výške do 1,30 násobku týchto súm.
2. Finančná pomoc v núdzi môže byť poskytnutá v tom istom kalendárnom roku vo
výške:
a/ do 5 422,68 Sk (180 €) pre osamelého obyvateľa mesta,
b/ do 9 037,80 Sk ( 300 € ) pre dvojicu,
c/ do 12 050,40 Sk ( 400 €) pre rodinu.
d/ v mimoriadne závažných situáciách do 60 252,-Sk ( 2 000 €)
3. Pre zisťovanie príjmov občana a spoločne posudzovaných fyzických osôb platia
ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov.

Čl. V. Záverečné ustanovenia
1. Finančnú pomoc v núdzi môže priznať primátor mesta na základe písomnej
žiadosti obyvateľa mesta. Žiadosť obyvateľa mesta doplní referát sociálnych vecí
MsÚ Piešťany záznamom zo šetrenia sociálnej situácie žiadateľa a návrhom na
výšku finančnej pomoci. Na poskytnutie finančnej pomoci v núdzi nie je právny nárok.
2. V prípade, že žiadateľ uvedie nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na priznanie
a výšku finančnej pomoci v núdzi, je povinný poskytnutú pomoc v plnej výške vrátiť.
Na jej následné vymáhanie sa vzťahujú osobitné právne predpisy.
3. Dňom účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť Smernica č.5/2005

.
Čl. VI. Účinnosť
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania primátorom mesta.

V Piešťanoch 19.9.2008

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

